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De combinatie van externe proefdrukfaciliteiten, hoge
afdruksnelheden, een hoog niveau van automatisering en een
superbreed kleurenspectrum maakt van de Epson Stylus Pro
4900 een zeer productief werkpaard voor kleine kantoren of
studio’s.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

Deze compacte 17-inch productieprinter stelt nieuwe normen voor
kleurnauwkeurigheid voor pre-press, verpakkingen, design, commerciële
fotografie en kunstreproducties. De Stylus Pro 4900 bereikt 98% PANTONE®*
dekking, biedt een uitstekende kleurconsistentie en nauwkeurige
kleurenafstemming en de 11-kleuren UltraChrome HDR-inkten en Advanced-TFPprintkop staan garant voor een altijd professionele afwerking.

• Geautomatiseerde productie met
optionele inline SpectroProofer

• Breed kleurenspectrum van max. 98%
PANTONE® dekking
• Automatische kleurcertificering
en kalibrering voor consistente
kleurafstemming

• Drukt af op tal van media tot 1,5 mm dik
• Printsnelheden tot 30m2 per uur
• Voldoet aan de ENERGY STAR® normen

De automatische kleurcertificering en kalibrering van de Stylus Pro 4900
produceert externe proefdrukken van hoge kwaliteit. De optionele inline
SpectroProofer zorgt voor een consistente kleurnauwkeurigheid bij verschillende
media en meet snel controlestroken en kleurgrafieken bij het creëren van ICCprofielen en afdrukken van controleresultaten.
Met productiesnelheden tot 30m2 per uur en minimale onderhoudseisen beschikt
de Stylus Pro 4900 over studioproductiviteit. De papierlade vooraan met grote
capaciteit maakt het opbergen van papier gemakkelijk en door het automatisch
wisselen van papier wordt geen tijd verspild met het overschakelen tussen losse
vellen en papierrollen. De printer schakelt automatisch over tussen de
voorgeïnstalleerde fotozwarte en matzwarte inkt en alle inkten worden geleverd in
patronen met een hoge capaciteit zodat deze minder vaak vervangen hoeven te
worden en het gebruik voordeliger is.

Epson Stylus Pro
4900 met optionele
inline SpectroProofer

De Stylus Pro 4900 drukt af op tal van media, tot 1,5 mm dik, met inbegrip van
dik fotopapier of mat presentatiekarton, canvas en fine art-papier – en het
papiertraject kan een papierlade, handmatige kartoninvoer aan bovenkant en
voorkant of een papierrol zijn.
*PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. 98% dekking van
PANTONE FORMULEGIDS solid coated-palet op basis van wit,
halfmat Epson Proofing-papier, afgedrukt met Epson printerdriver
bij 2880 x 1440 dpi. De PANTONE-dekking kan variëren wanneer
wordt afgedrukt met een RIP van andere leveranciers.

Epson Stylus Pro 4900
PRODUCTSPECIFICATIES

INHOUD VAN DE VERPAKKING

AFDRUKTECHNOLOGIE
Afdrukmethode
Configuratie van de spuitkop
Minimale volume van inktdruppels

Geavanceerde Epson Micro Piezo TFP-printkop
360 spuitkoppen / 10 kanalen
3,5 pl

AFDRUKRESOLUTIE

2880 x 1440 dpi

INKTSYSTEEM

Epson UltraChrome HDR-inkten in elf kleuren
Fotozwart, matzwart, (inktselectie) grijs, lichtgrijs, cyaan, levendig magenta, lichtcyaan, levendig lichtmagenta, geel, oranje, groen

AFDRUKSNELHEID

tot 30 m2 per uur

PAPIERVERWERKING
Losse vellen

A2 (17-inch), A3++, A3+, A3, A4, Letter

• Epson Stylus Pro 4900
• 11 x 80 ml meegeleverde inktpatronen
• Voedingskabel
• Software-cd
• Installatiehandleiding
• Voorbeeldmedia
• Garantiedocumenten

INKTPATRONEN

Afdrukmarges papiervellen

Modus 1: 3 mm (bovenaan, zijkanten en onderaan); modus 2: 3 mm (bovenaan en
zijkanten), 14 mm (onderaan)

Afdrukmarges papierrollen

4 modi beschikbaar; standaard: 3 mm aan alle randen (bovenaan, zijkanten,
onderaan)

Afmetingen papierrol

203 mm – 432 mm, ( 8 inch –17 inch ), A4 – A2+, 2-inch diameter/ 3-inch diameter

Papierrollen rand-tot-rand randloos afdrukken

Max. 432 mm; 8 inch,10 inch,11 inch,14 inch,16 inch,17 inch, 210 mm, 254 mm,
297 mm, 300 mm, 329 mm, 420 mm: 8 inch, 11 inch & 420 mm tussenstuk vereist

Papiervellen rand-tot-rand randloos afdrukken

Rechter en linker rand; 210 mm, 254 mm, 297 mm, 300 mm, 329 mm, 356 mm,
406 mm, 432 mm

INKTPATRONEN

11 afzonderlijke inkten
Fotozwart
C13T653100
Cyaan
C13T653200
Vivid Magenta
C13T653300
Geel
C13T653400
Lichtcyaan
C13T653500
Vivid Light Magenta C13T653600

LICHTECHTHEID

200 jaar

BEDIENINGSPANEEL

2,5-inch LCD-kleurenscherm met achtergrondverlichting

INTERFACE
USB
Ethernet TCP/IP

High-Speed USB – compatibel met de USB 2.0-specificatie
100 BASE-TX, 10BASE-T

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES
Stroomverbruik
Voeding

Voldoet aan de ENERGY STAR® niveau 2-norm
In gebruik: ca. 52 W Met optionele SpectroProofer: ca. 55 W
100 – 240 V wisselstroom 50/60 Hz

BESTURINGSSYSTEEM

Windows XP/XP 64-bit; Windows Vista 32/64-bit; Windows 7 32/64-bit; Mac OS
10.4.11 of hoger

GEHEUGEN

Printer 256 MB, netwerk 64 MB

AFMETINGEN (BxDxH)

Opslag: 863 x 766 x 406 mm Afdrukken: 863 x 1134 x 405mm

GEWICHT

52kg

GELUIDSNIVEAU

45 dB(A)

SOFTWARE

Epson Driver met Layout Manager
Epson NetConfig, Epson Remote Panel, myEpsonPrinter.eu-compatibel
SpectroProofer-functionaliteit

GARANTIE

1 jaar on-site CoverPlus + optionele CoverPlus + uitbreiding naar 3 jaar mogelijk

Grijs
Matzwart
Lichtgrijs
Oranje
Groen

C13T653700
C13T653800
C13T653900
C13T653A00
C13T653B00

Bij de Epson Stylus Pro 4900 worden inktpatronen van 80 ml meegeleverd
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Fotozwart
Cyaan
Vivid Magenta
Geel
Lichtcyaan
Vivid Light Magenta
Grijs
Matzwart
Lichtgrijs
Oranje
Groen

(C13T653100)
(C13T653200)
(C13T653300)
(C13T653400)
(C13T653500)
(C13T653600)
(C13T653700)
(C13T653800)
(C13T653900)
(C13T653A00)
(C13T653B00)

Inktpatroonformaten: 200 ml
GEBRUIK VOOR DE BESTE
RESULTATEN ALTIJD ORIGINELE
EPSON-INKT EN ORIGINEEL
EPSON-PAPIER
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OPTIONELE SPECTROPROOFER SPECIFICATIES
SPECTROPROOFER

ILS20EP/ILS20EPUV

AFMETINGEN (B x H x D)

ca. 697 x 179 x 268 mm

GEWICHT

ca. 10 kg (incl. ILS)

INTERFACE

Aansluiting op printer met speciale stekker

VOEDING

geen kabel nodig

MEDIA

8 inch – 17 inch (B) x 10 inch – 600 mm (L)

MEETGEBIED

8 – 50 patches, media: 17 inch – 3 x 2 mm (B) x 12 mm – 600 mm (L)

PATCH-AFMETING

7 x 12mm

BEVESTIGING

ca.10 kg

ACHTERZIJDE

wit/zwart, plaatsen vanaf achterzijde bevestiging

KALIBRATIEVLAK

Plaatsen vanaf achterzijde bevestiging

Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Behoud overal en altijd volledige controle over uw printer
via myEpsonPrinter.eu. Deze webgebaseerde oplossing
helpt u al uw Epson-grootformaatprinters online te
beheren. U hebt toegang tot de recentste informatie
over status en afdrukkosten, u ontvangt per e-mail
melding van problemen, zoals lage inktniveaus, en u
optimaliseert de productiviteit en efficiëntie van uw
printers, waar u ook bent.
Als u zich als myEpsonPrinter.eu-lid inschrijft voor
het Epson-programma Retourneren & Recycleren, kunt
u genieten van extra voordelen bij het retourneren van
uw lege inktpatronen. Bezoek www.myEpsonPrinter.eu
voor meer details.

